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 ٕإن إذلس عل ثـاىل حنمسٍ ووس خـني ابعل ثـاىل ووس خلفٍص وهـوذ ابعل ثـاىل من رشور ٔأهفس يا

 من هيسٍ ظل ثـاىل فال مضي هل ومن ًضَي فال ُادي هل، ،ومن سُئات ٔأؾٌلًيا

 ؤأصِس ٔأن ال ٕإهل ٕإال ظل وحسٍ ال رشًم هل ؤأصِس ٔأن محمسإ ؾحسٍ ورسوهل 

 ٔأما تـسمث                                                      

 

 اتتؽ نخاب إجلِاد

 وسمل ٔأهَ ٔأسِم ًلري إخلَيوال ٌسِم ًلري إخلَي ٔلهَ مل ًيلي ؾيَ ظىل ظل ؿَََ 

 قزوة من قزوإثَ من إإلتي  واكن مـَ ًوم تسر س حـون تـريإ ومل حتيُ  

 .ونشإ ٔأحصاتَ من تـسٍ ،ًوو ٔأسِم ًِا ًيلي ، تي يه كاًة دوإهبم

حـرٍي سٌِلن   وؾيَ فمين قزإ ؿىل تـري ال ًلسر ؿىل كرٍي كسم هل ًو

 ًلوهل ثـاىل } مفا ٔأوجفمت ؿَََ من دِي وال راكب { 

 ،ِا يف إحلصوب نٌل ذهصان من كديً سِم إخلَي يه إزلإتة إًوحِسة إًيت ٌُ 

 ، كرٍي: ٔأي إذلري و   ًلري إخلَي 

 إًحـري فلط فَِ ذالف،وإًصإحج ٔأن لك إحلَوإانت ًُست فهيا ٔأسِم  ٕإال إخلَي.

 إًحَوغ وإًـلي وإحلًصة وإشلهورة :رشوط  وال ٌسِم ٕإال ملن فَِ ٔأرتـة

 . دذي رشط رخض هلم ومل ٌسِمإفٕان  

 من مادة إًفلَ  ـارشةإحملارضة إً
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 . إًصخض : كمية ماًَة ثـعى ٌَمجاُس دون إًسِم ٔأي ٔأكي مٌَ

 .فال سِم هل وٕإن كاثي من كري ٔأُي إًلذال ورضٍر ٔأنرث من هفـَ إجمليونٔأما  

 ًلذي إملسَمني فرضرٍ ٔأنرب. ًو دصج ٔلهَ رمبألن إجملاهني ال ختصج يف إحلصب 

ٕإن إًعحَان وإًـحَس حيشون من إًليمية ٕإذإ حرضوإ  " :فَلول سـَس جن إملسُة إًعيبؤأما  

  حيشون :  ٔأي إًـعَة ) إًصخض( ".إًلزو يف ظسر ُشٍ إٔلمة

نيت يف إجلُش فذحوإ إإلسىٌسًرة يف إملصة  :") ٔأحس إًخاتـني (وكال متمي جن فصع إملِصي  

 َ فسبًٔوإ ٔأاب ترصة إًلفاري وؾلدة جن ؿامص لسم يل معصو صُئا وكال كالم مل حيخمل إلٓدصة فمل ً

فلسم  غ،تـغ إًلوم فٕاذإ ٔأان كس ٔأهخذ   فٌؼص ٕإيلّ  "إهؼصوإ فٕان اكن كس ٔأصـص فاكسموإ هل"لاال ف

 كال إًض َخ إٔلًحاين مل ٔأكف ؿَََ. وذهص يف فذوح مرص وحصحَ يف اتب إًخوكَي. "يل

 يفي  صِست دِربإ مؽ ساديت فلكموإ:" فٌَل ثلسم وؾن معري موىل أيٓب إٌَحم كال إًـحسما وأٔ  

 روإٍ أٔتو دإودرسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل فبٔذربإين ٔأين ممَوك فبٔمص يل من دصيث إملخاع 

 ، ٔأي ٔأؾعي هل يشء من إملخاع.إملخاع خاع : ٔأاثث إًحُت ؤأردأٔ دصيث إمل 

 .وٕإن كاثي وإملشُة ال ٌسِم هل :وؾيَ ٌسِم هل ٕإذإ كاثي 

 ،ًـين إًـحَس "ٔأسِم هلم ًوم إًلادس َة :"حلسًر إٔلسود جن ًٍزس ـيروي ؾن إحلسن وإًير 

 كال إًض َخ إٔلًحاين مل ٔأكف ؿَََ.

ن  :"فَحسًر إجن ؾحاسإًًساء  ؤأما  اكن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل ًلزو ابًًساء فِسإٍو

 شٍن من إًليمية فبٔما ثسِم فمل ًرضب ًِن روإٍ ٔأدمس ومسملإجلصىح وحيُ 

 صج يف إجلِاد ملسإوإة إجلصىح ًوُس ٌَلذال ٔأو مالكاة إجلَوش، اكهت إًًساء خت

 



 لشيخ ماجد شاهينل                                                          2شرح الدليل    في  منار السبيل

                                                 ~ 3      ~ 
 هـ1437–1436الفرقة الثانية عام                                                  معهد شيخ اإلسالم العلمي

 وإٔلظي ٔأن إًًساء ال ختصج يف مثي ُشٍ إٔلص َاء، ٔلن إملصٔأة ُُنَت ؾن إثحاع إجليازة،

 ن إثحاع إجليازة فاجلِاد ٔأفضي،فٌَل ُنَت ؾ 

ُ  وإجلِاد   ًفجص هبا إًفاجصون،  لذي ٔأوس ىب ٔأو ثُ دعص ؿَهيا فِيي ًُست ٔأُال ٌَلذال فلس ج

ويه ضـَفة فِيي ًُست من ٔأُي إًلذال، ٕإمنا اكهت ختصج ملسإوإة إجلَوش من ذَف إًعفوف 

 .يف ٔأمان

 وكال إًـٌَلء فٕان مل حىن يف ٔأمان ال ختصج؛ ٔلن إٔلظي حفغ إًًساء.

وؾيَ اكن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل ًـعي إملصٔأة وإملمَوك من إًليامئ دون ما ًعُة  

  ) ضـَف ( ُش روإٍ ٔأدمسإجل 

 دون ما ًعُة إجلُش: ٔأي  ٔأكي من إًسِم.

َ ٔأن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل ٔأسِم ًِن ًوم دِرب ودمي حسًر حرشج جن زايد ؾن جسث

َّة ٔأؾعاُن َوإًعحَح ٔأه ) ضـَف( روإٍ ٔأدمس وإتو دوإد  ًوىن ًُس ثسِم. ؾع

 .مل ٔأكف ؿَََكال إًض َخ إٔلًحاين . م قزوة جسرت ًًسوة مـَوذرب ٔأسِم ٔأتو موىس ًو  

 .ًوُس ؿىل إًسِم إًاكمي ؿىل إًصخض وحيمي لك ذضل ٕإن حص  

 س وإًًساء وإًعحَان(َما س حق اكن فامي ًـعى من إًليمية دون إًسِم ومه ) إًـح 

لسم إرلس ممت من يشء فبٔن عل مخسَ ـوإؿَموإ ٔأمنا قٌإًحايق مخسة ٔأسِم ًلوهل ثـاىل } ًو

 ٌوَصسول { إلًٓة 
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ـس إٔلسِم88كَيا ٔأن إًليمية ثلسم ٔأرتـة ٔأدٌلسِا )   % مهنا ( ٌَلزإة ، جتمؽ إًليامئ وحتصز ًو

 ،فلٌك ًبٔذش هعَحَ ( إًفارس: سِمإخلَي : سٌِلن ، إًصإجي : سِم ، ) فِىون:

حلى إرلس    إًحايقوإإلمام ًبٔذش جزءإ من إًليمية ًـعهيا ًٌَساء وإًعحَان، ًو

لسم مخسة ٔأدٌلس.   ًو

  ًرصف مرصف إًفيء يف معاحل إملسَمنيسِم عل 

 % ًحُت إملال(4فارلسة ٔأدٌلس : مخس عل ًوصسوهل وثرُصف مرصف إًفيء ) 

  .ثـين معاحل إملسَمني إًـامة ولكمة مرصف إًفيء

 جصة من تـريحلسًر جدري جن معـم ٔأن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل ثياول تَسٍ وَ  

 "ما يل مفا فاء ظل ٕإال إرلس وإرلس مصدود ؿََنك مث كال وإشلي هفيس تَسٍ 

ٔأي ٔأن إرلس س َوزع ؿََنك، حىت ال ٍهتم ٔأن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل ًٍصس إملال، 

 فلال ) إرلس مصدود ؿََنك( مفَو ٔأذشُا ًيفسَ الّت  

 وؾن معصو جن ؿخسة ومعصو جن صـَة ؾن ٔأتََ ؾن جسٍ حنٍو روإٌُل ٔأدمس ؤأتو دإود 

 .جفـهل دلَؽ إملسَمني 

 وال ميىن رصفَ ٕإىل مجَـِم ٕإال ترصفَ يف معاحلِم إٔلمه فألمه  

ـمة مث كدضَ فِو ٕإذإ ٔأظـم ظل هخِا ظُ  ":حلسًر ٔأي ًرصفَ فامي صاء،. وكِي ٌَزََفة تـسٍ

 حسًر حسن.) كال إًض َخ : روإٍ ٔأتو دإود( ؾئَأتو جىص روإٍ "ٌصلي ًلوم هبا من تـسٍ 

  فال هحوة تـس محمس ظىل ظل ؿَََ وسمل،  ،ُي ثـود ؿىل إًيحوة؟ ال هبا : 

 ؤأن إًييب وػَفذَ وػَفة إخلَفاء، ثـود ؿىل إخلالفة، فاخلََفة  ًلوم ملام إًييب،ي ت
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لومون ملام إًييب ظىل ظل ؿَََ  َ وسملَاء ًلذسون ابًييب ظىل ظل ؿَ فلس اكن إخلَف  ًو

 وسمل من تـسٍ،

 فصق تني إًس َاسة وإًرشع ال وػَفة إًيحوة وػَفة س َاس َة ٔأو رشؾَة؟  ٕإذن

 ،ٕإمنا يف دٍن إإلسالم إًس َاسة جزء من إًرشع وإشلي ًفصق تُهنٌل مه إًـٌَلهَون،

 ُياك مًؤفات اكمٍك ابمس " إًس َاسة إًرشؾَة" فازلٍن إشلي ىزل من ؾيس ظل فَِ س َاسة، 

رشؾَة فِو ًلوم ملام فة إملسَمني إشلي ُو ٔأمريمه ورئُس إزلوٌك يه وػَفة َفوػَفة ذَ 

 " اكن إٔلهخِاء ٌسوسونإٔلهخِاء، ففي حصَح إًحزاري ًلول إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل:

 "...تين ٕإدشإئَي حىت ٕإذإ مات هيب ذَفَ  

 ومـىن ذضل ٔأن ظل ٔأرسي إٔلهخِاء ًخوضَح إحلق يف إزلٍن وس َاسة إًخرش

 إحلَاة مٌايححرص إًرشع يف إحلسود ُو ُضم ٌَرشع فذعحَلَ ٍىون يف لك 

  إحلسود ٔأو إًـلوابت جزء مٌَ.مهنا  حرية وظلريةويف لك ه  

شإ إحلسًر وإحض فلس جـي ظل إخلَفاء ملام إٔلهخِاء   .ُو

وكال كس رٔأًت ٔأن أٔردٍ ؿىل إملسَمني فاثفق ُو ومعص وؿًل وإًعحاتة ؿىل وضـَ يف إخلَي  

  كاهل يف إًرشحوإًـسة يف سخِي ظل 

 ،إثفلوإ يف رٔأهيم فمل جيـٍَو يف إخلَي إالثفاق مبـىن وإالثفاق ُيا ًُس إثفاق إجٌلع ًوىن

 .. ٔلُنم رٔأوإ ٔأن ُشإ من ٔأؾؼم معاحل إملسَمني، ًوىن حسة ما ٍصإٍ إإلمام 

هصظف إًعصق وتياء إملسإرس  معاحل إملسَمني إًـامة تُت إملال ًرصف يف ٕإن رأٍٓ ًوضؽ يف 

ا.  وحصممي مساجس وكرُي
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 إملعَة حِر اكهوإ ٌصلهص مثي حغ إٔلهثُنيومه تيو ُامش وتيو وسِم شلي إًلصىب 

% ًحين ُامش 4% ملعاحل إملسَمني إًـامة، 4% ( ًلسموإ مخسة ٔأسِم:  08كَيا ٔأن ) 

  وتين إملعَة،

ا اكن ًوم دِرب كسم رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل سِم كال :"مل حلسًر جدري جن معـم 

 :ؾامثن جن ؾفان فلَيا ايرسول ظلفبٔثُت إان و  ،ذوي إًلصيب تني تين ُامش وتين إملعَة

  ،ٔأما تيوإ ُامش فال ثيىص فضَِم ملاكهم إشلي وضـم ظل تَ مهنم "

 ،مفا ابل ٕإدوإهيا من تين إملعَة ٔأؾعَهتم وحصنخيا وٕإمنا حنن ومه مٌم مبزنٌك وإحسة

 ،وٕإمنا تيو ُامش وتيو إملعَة يشء وإحس ،فلال ٕإُنم مل ًفاركوين يف جاََُة وال ٕإسالم 

 روإٍ أدٔمس وإًحزاري "م تني ٔأظاتـَوص ح

ؿىل إًضـفاء يف مىة حارصومه يف صـة تين إشلي حسث ٔأن كٌصش ملا ظلت وجتربت 

 ظاًة فسذي فَِ مؤمهنم واكفصمه، فٌَل دذي تيو ُامش رفغ تيو إملعَة ٔأن ًرتهومه

  مؤإزرة ًحين ٔأؾٌلهمم ًوُس ٌَيحوة، فلس رإؾى إًييب، وكاًوإ حنخس مـِم يف إًضـة 

 "وٕإمنا تيو ُامش وتيو إملعَة يشء وإحس" حلِم تـس ذضل وكال  ظىل ظل ؿَََ وسمل

  ٔليب ظاًة فمل ًرتهٍو يف جاََُة وال ٕإسالم هرصة هل، ونشضل إًييب ظىل ظل ؿَََ وّف 

 ، ومل ٌضفؽ ٔلتََ وال ٔلمَ.ملا هرصٍ صفؽ هل يف إلٓدصة ؤأهَ ٍىون ٔأكي إًىفار ثـشًحا

و ٔأتو ظاًة دون كرٍي من إًىفار ؿة إخلاظة ٔلحس إًىفارمفن إًضفاؿة : إًضفا  ،ُو

؟ كال يف إًيار. وسمل رجي وكال ٔأٍن ٔأيب دذي ؿىل إًييب ظىل ظل ؿَََ يف حصَح مسمل 

 فلضة، فلال هل إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل:" ٔأيب ؤأتوك يف إًيار"

 .فاًيط ُيا رصحي فلس مات ٔأتٍو اكفصإ وؾحس إملعَة ٔأًضا مات اكفصإ
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شإ إحلسًر حنك رشؾي فِو ًوحض   ٔأن من مات ؿىل إًىفص فِو يف إًيار ٌَياس ُو

 .ٍ ٔأو إتيَحىت ًو اكن ٔأاب

 .ٕإجصإُمي واكن يف مىة تـغ إملوحسٍن ًـةرش اكن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل ًخـحس ؿىل 

 ٔأما ٔأُي إًفعصة مه إشلٍن مل ًحـر فهيم رسول معَلا، تُامن كٌصش اكهت ؿىل دٍن ٕإجصإُمي 

ٍك من إًزمن حىت جاء معصو جن حلي وحصّ   ف وتسل وجـي إًياس ًـحسون إٔلظيام.فرتة ظًو

 هـم فِو مشهور يف إًلصأٓن وال ٔأحس ٌس خعَؽُي مات ٔأتو ٕإجصإُمي ؿَََ إًسالم اكفصإ؟ 

 ،  ٔأن ًيىٍص

 وما إًفصق ٕإذن تني أٔيب ٕإجصإُمي  ؿَََ إًسالم ؤأيب إًييب ظىل ظل ظل ؿَََ وسمل؟ 

 تيَ ٔأو ٔأتََ.ٌل، فاًـربة ًإلوسان تـمهل ًُس ابال فصق تُهن 

 اي فاظمة إمعًل فٕاين ال ٔأقين ؾيم صُئا"، كال إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل :"

 وإجن هوح مات اكفصإ وكس ذهص ذضل يف إًلصأٓن ًون ًلين ٔأتٍو ؾيَ صُئا 

 اكفصإ. فاًلاؿسة ٔأن لك وإحس تيفسَ،وال فصق تني تني ؾحس إملعَة وؾحس ظل فالكٌُل مات

ـعي إًلين وإًفلري وإشلهص وإٔلهىث ًـموم إلًٓة   ؤلُنم ٌس خحلوهَ ابًلصإتة ٔأص حَ إملريإث ًو

ـعي ظفِة   و قين ًو   -معخَ –واكن ظىل ظل ؿَََ وسمل ًـعي مٌَ إًـحاس ُو

 ًلًٓة وسِم ًفلصإء إًَخاىم 

و إًسِم إًثاًر   ُو

 ومن ماثت ٔأمَ ال ٍىون ًدامي، ،  ًداميفدـس إًحَوغ ال ًـس : ومه من ال ٔأب هل ومل ًحَف 

 . ماثت ٔأمَ حلَوإن فال ًعَق ؿَََ ًدمي ٕإال ٕإذإخبالف إ
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 . ثـصف ٕإال إٔلم ال توإًفصق ٔأن إٔلم يه إًـائٍك يف إحلَوإانت فاحلَوإان

 حلسًر ال ًمت تـس ٕإحذالم وإؾخرب فلصمه ٔلن إًرصف ٕإٍهيم حلاجهتم 

 نٌل ًـعون من إًزاكة ًلًٓة فِـعونسِم ٔلتياء إًسخِي و وسِم ٌَمسانني 

 ُشٍ يه إرلسة ٔأسِم،

ـعى ًٌَساء وإًعحَان،   ؤذش مهنا إًصخض ًو ٕإذن إًليامئ ثلسم اكليٓت : ٔأرتـة ٔأدٌلس ٌَلامنني ًو

 وإرلس إخلامس ًلسم مخسة ٔأدٌلس :

 ًرصف مرصف إًفيء،%4 مخس عل ورسوهل   -1

 %4ذوي إًلصىب من تين ُامش وتين إملعَة   -0

 %4إًَخاىم  فلصإء -3

 % 4إملسانني   -4

و إجن إًسخِي إشلي إهلعؽ تَ إًعًصق وال جيس من ًحَلَ  %4ٔأتياء إًسخِي  -5  ُو

 .ما ًحَلَ من سِم إًليمية فِبٔذش من تُت مال إملسَمني

  فعي يف إًفيء

 وإًفىء ُو ما ٔأذش من مال إًىفار حبق 

 إًىفار ٔأهوإع :

 و من دذي إًحسل تبٔمان  :اكفص مس خبَٔمن ٔأو مس خبِٔمن شإ مـعوم إملال وإًيفس.ُو   ُو

 ـس َُ  فِو يف تسلٍ وحسث تٌَُ وتني إملسَمني ؾِس فِو ٔأًضا مـعوم إملال وإزلم. :اكفص مـا

   و مـعوم إملال وإزلم. : ذيماكفص و  من اكن من ٔأُي تالد إملسَمني ُو  ُو
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   إشلي حيارب إملسَمني ومل حيعي ؿىل يشء من إًثالزة إًساتلة  : حصيباكفص 

 فال ُو مس خبٔمن وال مـاُس وال ذيم فِشإ ًُس مـعوم إزلم وال إملال.

 .فدَيَ وتني إملسَمني حصب 

 مال إملس خبٔمن  ػص ػٌَل نوإًفىء ُو ما ٔأذش من مال إًىفار حبق فبٔما ما ٔأذش من اكف

 . قيميةمن كري كذال وما ٔأذش تلذال فَُس تفيء 

 ما ٔأذش ابًلذال فِو قيمية وما ٔأذش تلري كذال ٍىون يْفء

و مدَف ًلسٍر إإلمام :اكجلًزة  إًيت ثرضب ؿىل إًىفار ثؤذش مهنم يف لك ؿام ُو

 . ٍىون فَِ ٕإحشاذ ال 

حَ  ي حنن موإظيون من إزلرجة إًثاهَة؟ًلًوون ُ: تـغ إًض ُ

 ! فِي إملسمل درجة اثهَة، هلول هلم إملسمل ًسفؽ إًزاكة 

 ًؤذش مٌَ صعص ماهل ثؤذش مٌَ ومن ميخيؽ ؾن دفـِا وإًزاكة ٔأنرث من إجلًزة  

 .فاًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل فـي ذضل ممن مٌـوإ إًزاكة ٔأذشُا ؤأذشُا هعف ماهل

 وإًحسل حتخاج ٕإىل ٕإهفاق فاملسمل ًسفؽ إًزاكة وكرٍي ًسفؽ إجلًزة وإًزاكة ٔأنرث من إجلًزة؛

 . ًلسٍر إإلمام ؿىل حسة ما إجلًزة مدَف% ٔأما  0.5فاًزاكة ملسرإُا  

و : وإخلصإج   ٌَىفار ُأجصة ٔأرض اتتـة ٌسلوٌك ) وكفِة ( ٍزرؾِا إملوإظن يف ملاتي إخلصإج ُو

ىون ًٔلرض إًوكفِة إًيت ٔأوكفت ثسخة ٔأن إًحسل فذحت ؾيوة ومل ثفذح ظَحا.  وإملسَمني، ٍو
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 وؾرش إًخجارة من إحلصيب

خاجص فهيا ملاتي ٔأن ًسفؽ    % 18إًرشع معي ؿىل ٔأن إحلصيب جيوز هل ٔأن ًسذي إًحسل ًو

 % 18من رٔأس مال إًخجارة، اكالس خريإد مثال وس خورد مٌَ ؿىل ٔأن هبٔذش ًحُت إملال يفء 

 من كمية رٔأس إملال 

 % 5ٔأي :  وهعف إًـرش

 ذافوإ وحصهٍو:  من إشليم وما حصهٍو فزؿا 

 هل مهنم ؤأظَلَ تـضِم  ٔأو ؾن مِت وال وإرث 

 ومرصفَ يف معاحل إملسَمني ًـموم هفـِا

ة إًيت اتب ٔأحصاهبا  ا ٕإىل ٔأَُِا ًسذي ٔأًضا يف معارف إًفيء إٔلموإل إًصتًو  وجعزوإ ٔأن ٍصدُو

 :ة إملـامالت حىون

 فرتد ٕإٍهيم.مـامالت فصدًة ٔأي ٔلصزاص فِشإ ٌسِي مـصفة ٔأحصاهبا ، 

  شإ ًرُصف مرصف إًفيء ثيفق  مـامالت مؽ إًحيوك فِشإ ًعـة مـصفة ٔأحصاهبا. ُو

 ،  يف معاحل إملسَمني إًـامة فِسذي يف رظف إًعصق وتياء إملسإرس وكرٍي

 وال ًرصف يف يشء ددَر ٔلن ُشٍ إٔلموإل ًُست ددَثة يف هفسِا ٕإمنا ددَثة  

 ؿىل ٔأحصاهبا.

 ؾيَ ما من ٔأحس من إملسَمني ٕإال هل يف ُشإ ودؿاء إحلاجة ٕإىل حتعََِا كال معص ريض ظل 

إملال هعُة ٕإال إًـحَس فَُس هلم فَِ يشء وكصٔأ } ما ٔأفاء ظل ؿىل رسوهل من ٔأُي إًلصى فَهل 

فلال ُشٍ إس خوؾحت حىت تَف } وإشلٍن جاؤوإ من تـسمه {  ،ٌوَصسول وشلي إًلصىب { إلًٓة

 دَيَج هعَحَ مهنا مل ًـصق فهيا ري و دِم إملسَمني ًونئ ؾضت ًَبٔثني إًصإؾي ثَس 



 لشيخ ماجد شاهينل                                                          2شرح الدليل    في  منار السبيل

                                                 ~ 11      ~ 
 هـ1437–1436الفرقة الثانية عام                                                  معهد شيخ اإلسالم العلمي

  إًسو: ما حرض من إجلحي

و تني إًلين وإًفلري   وكال ٔأدمس إًفيء فَِ حق ًلك إملسَمني ُو

َ َمـىن ذضل ٔأن من دشق ٔأموإل إًفيء فلس ػمل مجَؽ إملسَمني شلضل حشر إًييب ظىل ظل ؿَ 

فاملؼَمة ثخـَق تَ وحسٍ، وسمل من دشكة وُنة إٔلموإل إًـامة، ٔلن دشكة مال خشط وإحس 

 تُامن ًو دشق مال مََار مسمل فاملؼَمة ثخـَق هبم.

حسٔأ ابٔلمه فألمه من سس زلص ونفاًة ٔأُهل ٔلن ٔأمه إٔلمور حفغ تالد إملسَمني   ًو

 ؤأمهنم من ؿسومه 

سة ٔلُنا مٌاظق دعص، ـُ  سس إًثلور: مـياُا ٌسس حاجهتا من إمللاثَني وإً

 ىل إٔلمه إشلي ًَََ.ًوو اكن تُهنٌل ُسهة هؼص إٕ  

 ونفاًة ٔأُهل: ٔأي نفاًة حاجة ٔأُي إًثلور حىت ال ًعمـون وخيوهون.

 رة إًلٌاظص ورزق إًلضاة وإًفلِاءوحاجة من ًسفؽ ؾن إملسَمني وؾٌل

ا مما ًـود هفـَ ؿىل إملسَمني   وكري ذضل وـٌلرة إملساجس ؤأرزإق إٔلمئة وإملؤذهني وكرُي

 وفلريمه ملا ثلسم فٕان فضي يشء تني حصإر إملسَمني قيهيم 

ضميَ مذَفَ نلرٍي من إملخَفات  ،ٌَمسَمني ٔلهَ ملعاحلِم وتُت إملال مطل  ًو

 وحيصم إٔلذش مٌَ تال ٕإذن إإلمام ٔلهَ إفذئات ؿَََ فامي ُو مفوض ٕإًََ

ة يف حتلِق فصوض إًىفاايت شلضل ملا دذي  ؿىلٔلن إإلمام انئة ؾن إٔلمة   مـاًو

 ‘فلال من حوهل ٕإهَ إٔلمريكال: إًسالم ؿََم ٔأهيا إٔلجري،  

 فلال: إًسالم ؿََم ٔأهيا إٔلجري، فٌحَ ؿَََ من حوهل ٔأهَ إٔلمري

ة: إحصهٍو فٕاهَ ًـمل ما ًلول.  فلال مـاًو
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ٔلهَ ابًفـي ُشٍ وػَفذَ فكٔهَ مولك تبٔجصة حلفغ نفاايت إملسَمني ومن ٔأؾؼمِا ثعحَق إًرشع 

الٍ ُو ٔأمص إزلٍن ) س َاسة ، فألمص إشلي ثؤأول رشوط إإلمامة: ثعحَق إًرشع وشلضل من

 إزلهَا ابزلٍن(

َاء إٔلمور إشلٍن ال ًعحلون إًرشع هبشإ إٌَفغ  ومن إخلعبٔ ٔأن هعف ٔأًو

و ثوىل ٔأمصمه  و منويل ٔأمص إملسَمَهن َخَ ُو   كام إملسَمون تخًو

 ص َخ إإلسالمفاإلمامة ؾلس تني إملسَمني وويل ٔأمصمه نٌل كال 

  &ابب ؾلس إشلمة & 

  .ؾلس إشلمة جائز ٔلُي إًىذاب ومن ثسٍن تسٍهنم ؿىل ٔأن جتصي تُس ؿَهيم ٔأحاكم إملسَمني

 ال ثـلس ٕإال ٔلُي إًىذاب ومه إٍهيود وإًيعارى

و كول إإلمام ماضل وإٔلوزإؾي ًىن إًصإحج ٔأُنا ثـلس ًلك إًىفار ٔأُنا ثؤذش من مجَؽ إًىفار  ُو

 إس خثىن مرشيك كٌصش ٕإال ٔأن ماضل

 وكول إٔلوزإؾي ُو إًعحَح ٔأُنا ثؤذش من لك إًىفار

 ومن ثسٍن تسٍهنم اكًسامصة ًخسًيون ثرشًـة موىس وخياًفون إٍهيود يف فصوع دٍهنم  

لال هلم تيو إٔلظفص وإٔلص حَ ٔأهَ ًفؼة موزلة وس حة ٕإىل فَ  ة تفذح ٔأوهل صْن واكًفصجن ومه إًصوم ًو

 فصوعإًكاهل يف  وسىون اثًثَ ويه جٍزصة من جزإئص إًححص إًًس حة ٕإٍهيا فصني 

ؤأظَق إملسَمون ُشإ الامس ؿىل مجَؽ إًيعارى  ،ؤأظَِا من إجلصمان إًيت ٔأكميت يف فصوسا

 669وحىت  489يف إحلصوب إًعََخِة من س ية ان إشلٍن قزوإ تالد

 وإًعائحني وإًصوم وإٔلرمن وكريمه ممن إهدسة ٕإىل رشًـة موىس 

 وإٔلظي يف ذضل كوهل ثـاىل } حىت ًـعوإ إجلًزة ؾن ًس ومه ظاقصون {  
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روإٍ  "ٔأمصان هحٌُا ٔأن هلاثَنك حىت ثـحسوإ ظل وحسٍ ٔأو ثؤدوإ إجلًزة :"وكول إمللرية ًوم ُناوهس

 إًحزاري 

دؾِم ٕإىل إإلسالم فٕان ٔأجاتوك فاكدي مهنم إدؾِم ٕإىل ٔأحس دعال زالث إ :"جًصسة ويف حسًر

ك فاكدي مهنم ونف ؾيَ فان ٔأتو فادؾِم ٕإىل ٕإؾعاء إجلًزة فٕان ٔأجاتو  ونف ؾهنم فٕان ٔأتوإ

  روإٍ مسمل "فاس خـن ابعل وكاثَِم

اهئم ٔأو ملن هلم ص هبة نخاب اكجملوس ٔلهَ ٍصوي ٔأهَ اكن هلم نخاب فصفؽ فشضل ٔأوجدت حلن دم

 .تبٔذش إجلًزة مهنم

وؾن ؾحس إًصدمن جن ؾوف ٔأن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل كال س يوإ هبم س ية ٔأُي إًىذاب  

و ضـَف روإٍ إًضافـي  ُو

 ؤلهَ ظىل ظل ؿَََ سمل إجلًزة من جموس جهص روإٍ إًحزاري وكرٍي 

 وال جيوز ؾلسُا ٕإال من إإلمام ٔأو انئحَ 

 .ي إشلي ًـعي إجلًزةانئة إإلمام ُو ٔأمري لك تسل إشل

 ؤلهَ ؾلس مؤتس فـلسٍ من كري إإلمام إفذئات ؿَََ  ،كال يف إًرشح ال هـمل فَِ ذالفا 

 وجية ؿىل إإلمام ؾلسُا ًـموم ما س حق

 سث حصب ٔأََُةحتًوئال حىت ال ثدٌاحص إًحالد 
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 ؾلس إًزمة رشوط

 ،حِر ٔأمن مىصمه فٕان ذاف كائَهتم ٕإذإ متىٌوإ تسإر إإلسالم فال إٔلول

  "حلسًر ال رضر وال رضإر"

ؿىل ٔأُي إإلسالم، نٌل حسث يف إٔلهسًس فضرتون إٔلرإيض  ٔأحِاان ٔأُي إشلمة ًامتًؤن

   وميخَىوُنا

و ظاقصون يف لك حول ًلًٓة   .وإًزتموإ ًيا تبٔرتـة ٔأحاكم ٔأحسُا ٔأن ًـعوإ إجلًزة ؾن ًس ُو

 ٔأن ال ًشهصوإ دٍن إإلسالم ٕإال ابخلري إًثاين

 :ملا روي ٔأهَ كِي إلجن معص ٕإن رإُحا ٌض مت رسول ظل ظىل ظل ؿَََ سمل فلال 

  "ًو مسـخَ ًلذَخَ ٕإان مل هـط إٔلمان ؿىل ُشإ "

 ٔأن ال ًفـَوإ ما فَِ رضر ؿىل إملسَمني حلسًر ال رضر وال رضإر  إًثاًر

إإلسالم يف حلوق إلٓدمِني يف إًـلود وإملـامالت ؤأروش ٔأن جتصي ؿَهيم ٔأحاكم  إًصإتؽ

إجلياايت وكمي إملخَفات ًلوهل ثـاىل } ومه ظاقصون { كِي إًعلار جصاين ٔأحاكم إملسَمني 

 ؿَهيم 

 ال فامي حيَوهَ اكرلص ،يف هفس ومال وؾصض وٕإكامة حس فامي حيصموهَ اكًزان

ًِا فلذهل رسول ظل ظىل ظل   -ُحًلٔأي  -حلسًر ٔأوس ٔأن هيوداي كذي جاًرة ؿىل ٔأوضاح 

 مذفق ؿَََؿَََ سمل 

 ،ٔأن إًييب ظىل ظل ؿَََ سمل ٔأىت جهيودًني كس جفصإ تـس ٕإحعاُنٌل فصمجٌِلوؾن إجن معص:  

 وكُس إًحايق  
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لصون ؿىل ما ًـخلسون حهل ورمص  شٍ ٔأحاكمَ ًو  ؤلُنم إًزتموإ إحاكم إإلسالم ُو

 وىاكح ذإت حمصم

  اكجملوس حِر ًزتوجون ذوإت إحملارمىاكح ذإت حمصم 

و ٔأؾؼم جصما    ًىن مييـون من ٕإػِاٍر ًخبٔذى إملسَمني ٔلُنم ًلصون ؿىل نفصمه ُو

 كال يف إًرشح ال هـمل فَِ ذالفا ،ٕإمصٔأة ودٌىث وظيب وجميونوال ثؤذش إجلًزة من 

 ٍ إًضافـي يف مس يسٍ روإ "هل مـافصي ذش من لك حامل دًيارإ ٔأو ؿس:"ًلوهل ظىل ظل ؿَََ سمل ملـاذ 

 ؿافصي: هساء خمعط

ال ثرضتوإ إجلًزة ؿىل إًًساء  :"وروى ٔأسمل ٔأن معص ريض ظل نخة ٕإىل ٔأمصإء إٔلجٌاد

ا ٕإال ؿىل من جصت ؿَََ إملوإيس ٔأي من هحدت ؿاهخَ ٔلن إملوإيس ٕإمنا  "وإًعحَان وال ثرضتُو

 من تَف إحلمل من إًىفار روإٍ سـَس ٔأرإد ،جتصي ؿىل من ٔأهخت

 ؟ ُي إًزاكة جتصي ؿىل إًًساء وإًعحَان

 هـم جتصي، ًىن إجلًزة ثؤذش من إًصجي فلط

 فاًرشع هل حوكة يف ذضل فبٔؾعى ًِشإ حنك وذإك حنك.

 ال ًـمل هوهَ رجال فال جتة ؿَََ مؽ إًضم وإجمليون يف مـىن إًعيب فلُس ؿَََ وإخليىث  

 ٔأي ال ثؤذش من إًـحس إًاكفص:  وكن

  "ال جًزة ؿىل ممَوك :"ملا روى ؾن معص ٔأهَ كال 

 رجي مضَول، مًصغ مصض ال ٌس خعَؽ مـَ إحلصنة. : نمِ وزَ 

  .ٔلن دماهئم حملوهة ٔأص هبوإ إًًساء وإًعحَانؤأمعى وص َخ فان ورإُة تعومـخَ 

 ومن ٔأسمل مهنم تـس إحلول سلعت ؾيَ إجلًزة هط ؿَََ 
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 روإٍ أدٔمس وأٔتو دإود "جًزة ًُس ؿىل إملسمل:"حلسًر إجن ؾحاس مصفوؿا 

 "ٕإن ٔأذشُا يف نفَ مث ٔأسمل ردُا :"وكال ٔأدمس كس روي ؾن معص ٔأهَ كال 

وروى ٔأتو ؾحَس ٔأن هيوداي ٔأسمل فعًوة ابجلًزة وكِي ٕإمنا ٔأسَمت ثـوذإ كال ٕإن يف إإلسالم  

 .فؽ ٕإىل معص ٕإن يف إإلسالم مـاذإ ونخة ال ثؤذش مٌَ إجلًزةفصُ  ،مـاذإ

 ة زالث روإايت ويف كسر إجلًز 

ٌلٍصجؽ ٕإىل ما فصضَ معص ؿىل إملودِش  ٕإحسإُن  . اماهَة ؤأرتـون دُر

 وؿىل إملخوسط ٔأرتـة وؾرشون 

ٌلزيا ؾرش وؿىل إًفلري إملـمتي إ   دُر

 جٌهيا/ؿام 144درمه=  10جٌهيات،  4جصإم من إًفضة، وجصإم إًفضة =  0.975إزلرمه = 

 سائص إخلَفاء تـسٍ فعار ٕإجٌلؿافصضِا معص نشضل مبحرض من إًعحاتة واتتـَ 

وكال إجن ٔأيب نَح كَت جملاُس ما صبٔن ٔأُي إًضام ؿَهيم ٔأرتـة دانهري ؤأُي إٍمين ؿَهيم دًيار  

 روإٍ إًحزاري من كدي إًُسار ضلكال جـي ذ

و إًصإحج، ٍصجؽ فَِ ٕإىل ٕإجهتاد إإلمام يف إًزايدة وإًيلعان وإًثاهَة   ُو

جتوز إًزايدة ال إًيلعان ٔلن معص زإد ؿىل ما فصض رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل  وإًثاًثة 

 .ومل ًيلط

وجيوز ٔأن ٌرشط ؿَهيم مؽ إجلًزة ضَافة من ميص هبم من إملسَمني ملا روى إٔلحٌف جن كُس  

 ن ًعَحوإ إًلٌاظصؿىل أُٔي إشلمة ضَافة ًوم ًوٍَك وأٔ ٔأن معص رشط 

 وٕإن كذي رجي من إملسَمني تبٔرضِم فـَهيم دًخَ روإٍ ٔأدمس 

  .ًضَق ؿَهيم حىت حيفؼوإ ٔأموإل إملسَمني
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 وكري ذضل من رشوط إإلمام إًيت حيفغ هبا ٔأموإل إملسَمني.

معص ريض ظل ؾيَ فلاًوإ ٕإن إملسَمني ٕإذإ  إوروى ٔأسمل ٔأن ٔأُي إجلًزة من ٔأُي إًضام ٔأثو  

 .مما ثبلٔكون وال حًزسومه ؿىل ذضل مصوإ تيا لكفوان ذحب إًلمن وإزلجاج يف ضَافهتم فلال ٔأظـمومه

 فعي يف ٔأُي إشلمة 

وحيصم كذال ٔأُي إشلمة ؤأذش ماهلم وجية ؿىل إإلمام حفؼِم ومٌؽ من ًؤذهيم ٔلُنم ٕإمنا تشًوإ 

 .وإهلمإجلًزة حلفؼِم وحفغ ٔأم

 .روي ؾن ؿًل ريض ظل ؾيَ ٔأهَ كال ٕإمنا تشًوإ إجلًزة ًخىون دماؤمه نسمائيا ؤأموإهلم ٔكموإًيا 

   .مفن إًوإجة ؿىل إملسَمني ٔأًضا حفغ دماء ؤأموإل ٔأُي إشلمة فال جيوز كذَِم تال سخة

ومن تياء ما إُنسم مهنا  ،ومن ٕإحسإث إًىٌائس ،ودمي إًسالح ،ومييـون من رهوب إخلَي

 وإًـَس وإًعََة ،ومن ٕإػِار إمليىص

ٔلُنم يف تالد مسَمني ًًدلي إحرتإم  فال جيوز ٕإػِار إًـَس وال رفؽ إًعََة ؿىل إًىٌائس

 ٔأحاكهمم ٔككَحَة مسَمة، فاحلنك ًإلسالم حُيرتم.

 ،إرلصومن رشب  ،ومن إللٔك وإًرشب ُنار رمضان ،ومن إجلِص جىذاهبم ،ورضب إًياكوس 

 ؤألك إخلزٍنص

نخة ٔأُي إًـمل كاًوإ نخة  :ملا روي ٕإسٌلؾَي جن ؾَاش ؾن كري وإحس من ٔأُي إًـمل كاًوإ 

ٔأُي إجلٍزصة ٕإىل ؾحس إًصدمن جن قمن ٕإان رشظيا ؿىل ٔأهفس يا ٔأن ال هدض حَ ابملسَمني يف ًخس 

كًَسوة وال ؾٌلمة وال هـَني وال فصق صـص وال يف مصإههبم وال هخلكم جالكهمم وال هخىىن جىٌامه 

ؤأن نز ملادم رؤوس يا وال هفصق هوإظَيا ووضس إًزانهري يف ٔأوساظيا وال هيلش دوإحمييا 

 ًـصتَةاب
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وال ىصهة إًسوج وال هخزش صُئا من إًسالح وال حنمهل وال هخلسل إًس َوف ؤأن هوكص  

إملسَمني يف جماًسِم وىصصس إًعًصق وهلوم هلم ؾن إجملاًس ٕإذإ ٔأرإدوإ إجملاًس وال هعَؽ ؿَهيم 

يف مٌازهلم ؤأن ال هرضب انكوسا ٕإال رضاب دفِفا يف جوف نيائس يا وال هؼِص ؿَهيا ظََحا وال 

ن ال خنصج ظََحا وال يف إًعالة فامي حيرضٍ إملسَمون وأٔ ىصفؽ ٔأظوإثيا يف إًعالة وال إًلصإءة 

 نخااب يف سوق إملسَمني ؤأن ال خنصج ابؾواث وال صـاهني

و إمس دشايين ،    ابؾواث وال صـاهني:  وإًحاؾوث ؾيس إًيعارى اكالسدسلاء ُو

 وإًضـاهني ؾَس من ٔأؾَادمه.

مواتان وال هؼِص إًيريإن مـِم يف ٔأسوإق إملسَمني ؤأن ال ناورمه ابجليائز وال ىصفؽ ٔأظوإثيا يف 

رشاك وال ىصقة يف دًًٌا وال هسؾو ٕإًََ ٔأحسإ ؤأن ال حنسث يف مسًيدٌا نيُسة وال  وال هؼِص

 الًةفامي حوًِا دٍصإ وال كِ 

حان.  إًلالًة: تَوت إًُص

وال ظومـة رإُة وال نسد ما دصب من نيائس يا وال ما اكن مهنا يف دعط إملسَمني ويف  

أٓدٍص فٕان حنن كريان ٔأو ذاًفٌا ؾٌل رشظيا ؿىل ٔأهفس يا وكدَيا إٔلمان ؿَََ فال ذمة ًيا وكس حي 

 حصَح ؾن معص، روإٍ إخلالل إبس يادٍ" ضل مٌا ما حيي من ٔأُي إملـاهسة وإًضلاق

ة تشضل ؾحس إًصدمن جن قمن ٕإىل معص جن إخلعاب ريض ظل ؾيَ فىذة وذهص يف أٓدٍص فىذ 

 "ٔأن ٔأمغ هلم ما سبًٔوإ :"ٕإًََ معص

ٕإميا مرص مرصثَ إًـصب فَُس ٌَـجم ٔأن ًخٌوإ فَِ تَـة وال ٔأن ًرضتوإ فَِ  :"وؾن إجن ؾحاس 

 روإٍ أدٔمس "انكوسا وال ٌرشتوإ فَِ مخصإ وال ًخزشوإ فَِ ذزٍنصإ
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 حىت ٍمتزيوإ: ؾيَ جبز هوإيص ٔأُي إشلمةؤأمص معص ريض ظل 

 إمليعلة إًيت ًَخسِا يف وسعَ ) إًزانر( :ؤأن ٌضسوإ إملياظق 

ؤأن ٍصهحوإ إلٔنف ابًـصض روإٍ إخلالل وكُس ؿىل ٕإػِار إمليىص وٕإػِار إللٔك يف ُنار  

 رمضان ٔلهَ ًؤذًيا 

خضمن إتخشإل ذضل ومييـون من كصإءة إًلصأٓن ورشإء إملعحف ونخة إًفلَ وإحلسًر ٔلهَ ً 

 تبًٔسهيم فٕان فـَوإ مل ًعح 

 وثـََة إًحياء ؿىل إملسَمني ًلوهلم يف رشوظِم وال هعَؽ ؿَهيم يف مٌازهلم 

 ؿَََ" إإلسالم ًـَو وال ًـال"ًولول إًييب ظىل ظل ؿَََ سمل 

  .والاس خسالل هبشإ إحلسًر ًُس يف موضـَ

َزهمم إٍمتزي ؾيا تَخسِم ملا ثلسم   ًو

ىٍص ًيا إًدض حَ هبم حلسًر   "ًُس مٌا من جض حَ تلريان "وحسًر "من جض حَ تلوم فِو مهنم"ٍو

 إًدض حَ ابًىفار هل ؿسة ٔأحاكم: 

ٕإذإ جض حَ إملسمل هبم يف ؾحادة، فال جيوز ٌَمسمل ٔأن ًفـي ذضل ًوو ؿىل مهنا ما ُو حمصم : 

  .ة دون حرصُا ؿىل إًىفار فلطسخِي إًـادة، ٔلهَ يف إٍهناًة س َفـهل إدلَؽ وثيدرش ُشٍ إًـحاد

 إًدض حَ هبم يف مالثسِم إًيت ٍمتزيون هبا مهنا ما ُو مىصوٍ:  

حَ هبم فامي ال ٍمتزيون تَ فادلَؽ ًفـهل، ٔكمص مٌدرش مثال) ًخس إًلمَط دض  : إً  مهنا ما ُو جائز

 وإًحيعَون( فِشإ ال ميزيمه ًوُس ذاظا هبم،

حان( ُشإ حيصم ًخسَ ٔلهَ ال ًَخسَ هبشٍ  خسٔأما مالثس مـَية لك   ) إًزانر ومالثس إًُص

 إًعًصلة ٕإال إًىفار
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 ؿىل سخِي إًخـؼمي وحيصم إًلِام هلم

 وثعسٍصمه يف إجملاًس ٔلهَ ثـؼمي هلم هحسإءّتم ابًسالم 

 ،لك ذضل اكن مـموال تَ يف إزلوٌك إإلسالمِة حىت زمن محمس ؿًل

ا محمس ؿىل تـسما ثوىل مرص من إٔلحاكم كس  إنثري  ومن ًلصٔأ يف اترخي إجلربيت جيس ٔأن  كرُي

 واكن وزٍص إملاًَة يف ؾِسٍ من إًيعارى، إًيعارى وزرإء جـيحىت  وثوىل إًيعارى

ا ؿىل محمس ؿًل، زلرجة ٔأهَ كِي ٔأهَ وجس ملذوال   وذهص إجلربيت موإكف ًيىُص

   وال ًسرى من كذهل. 

 ابًسالم وجىِف ٔأظححت ٔأو ٔأمسُت ٔأو هَف ٔأهت ٔأو حاضل وتسإءّتم

كول إًسالم ؿََم ُشإ حيصم ٔلن فهيا هط " ال ثحسٔأومه ابًسالم"، ٔأما هَف ٔأظححت 

حتَة، وإًصإحج جوإز  ؤأمسُت ففَِ ذالف ٔلن تـغ إًـٌَلء كال ) إًسالم( ٔأي إًخحَة ٔأي  

 .كول " هَف حاضل " فِشٍ ًُست حتَة ٕإمنا سؤإل ؾن إحلال

إٍهيود وإًيعارى ابًسالم  ال ثحسٔأوإ :"وحتصم ّتيئهتم وثـٍزهتم وؾَادّتم حلسًر ٔأيب ٍُصصة مصفوؿا 

  روإٍ أدٔمس ومسمل وأٔتو دإود وإًرتمشي "وٕإذإ ًلِمت ٔأحسمه يف إًعًصق فاضعصوٍ ٕإىل ٔأضَلِا

 ابًًس حة ٌَهتيئة ثيلسم ًلسمني :

(  ّتيئة مبياس حات ٕإجامتؾَة (1 شٍ جائزة. ًُست ًِا ؿالكة تبٔؾَاد نفًصة ) نزوإج ٔأو كرٍي   ُو

ال جتوز وـَس إًلِامة إجملَس، ٔأثسري ماذإ ًلول فَِ؟ ًلول ٔأن  ّتيئة تبٔمور رشؾَة إزلًًِة (0

كام وظـس ؿىل ميني إًصب مات وظارع إملوت ونح يف إًفوز ؿىل إملوت وتـس زالزة ٔأايم 

 إًصب ولكِا دصإفات،
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 ِّ لول ٔأن إخملَ ط ٌسوع إجن إًصب كعخَ ٔأهَ ملا أٓدم ٔألك من إًضجصة وفـي إخلعَئة ٔأدصجَ ًو

إًصب من جٌخَ وحنك ؿَََ تبٔن ًلصب كصابان من ٔأوالدٍ فسإًء ًِشٍ إخلعَئة فال ًوجس ًحين 

أٓدم رجي ًفسي ُشٍ إخلعَئة  ٔلن رشط يف إًوزل ٔأهَ مل ًفـي مـعَة كط، فٌَل هؼص إًصب 

ن إملـايص كصر ٔأن جيـي هفسَ إتيا ًيفسَ مث ًلسم هفسَ كصابان ٔلتياء تين أٓدم وما ًفـَون م

ًيفسَ من ٔأجي ٔأن ًخزَط تيو أٓدم من ُشٍ إخلعَئة، فـمي هفسَ وإحس أٓدص وىزل إٔلرض 

 وختَط تـس إٍهيود ما كذٍَو من جسن إًض َعان فبمٔسٍو إخملَط ٔأو إًضادي، فِشٍ كعخَ!

فاإلسالم  ،ضفق ؿَََ تـس ُشإ إًخفىريثبئت ٔأهت تـس ُشإ إًالكم ّتيئَ ؿىل ذضل؟! حنن و 

سإًة وظل وإحس " ًُس هكثهل يشء" يسم فٌَل ذَق أٓدم جىك هور ُو ، ؾيسمه ظل ًحًك ًو

 جعة!حىت رمست ؾَياٍ! 

، التس ٔأن حصإجؽ ُشٍ إٔلفاكر خبري هلول هل ٔأهت ؿىل دعبٔ  فدسال ٔأن ثلول هل لك ؿام ٔأهت

 إًسُئة فِشإ نفص،

 فال جيوز ّتيئهتم حبال، وال ًلصك من كال جبوإز إٍهتيئة 

ومن ٔأنرب إجلصإمئ إًخلًصة تني إملسَمني و إًيعارى تبٔن إًيعارى س َسذَون إجلية وكري 

 .ذضل ٔلهَ تشضل ًضَِم ٔأنرث مما مه فَِ

ٔأمجؽ إًـٌَلء ؿىل ٔأن من إؾخلس ؿسم نفص إًيعارى فلس نفص، ٔلن نفص إًيعارى يف إًلصأٓن " 

إ حاكد إًسموإت ًخفعصن مٌَ نفص إشلٍن كاًوإ ٕإن ظل اثًر زالزة"، " ًلس جئمت صُئا ٕإدّ ًلس 

 وثًضق إٔلرض وختص إجلحال ُسإ ٔأن دؾوإ ٌَصدمن وزلإ .."

 ** إًصإحج ٔأن إًخـًزة وإًـَادة ٕإن اكهت ؿىل سخِي إزلؾوة جتوز
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ذُة ًـَادة ٔأحس إٍهيود فِشُة ًَـًزَ ؤأزياء إًخـًزة ًسؾٍو ٔلن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل 

إًعلار فسذي إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل واكن إًعيب جيود تيفسَ، فلال إًييب ظىل ظل ؿَََ 

وسمل هل :" إصِس ٔأن ال ٕإهل ٕإال ظل ؤأين رسول ظل  " فٌؼص إًعيب ٔلتََ إٍهيودي فلال ٌَعيب 

 عل إشلي ناٍ من إًيار "فٌعق إًضِادثني ، فلال رسول ظل :" إذلس  :" ٔأظؽ ٔأاب إًلامس"

ًـي ُشإ إملًصغ إشلي ثـودٍ ؿىل صفا ٔأن  يب ظىل ظل ؿَََ وسمل ذُة ًـَادثَ فبٔسمل،فاًي

  ٌسمل فدضجـَ ؿىل إإلسالم.

وما ؿسإ إًسالم مما ذهٍص يف مـياٍ فلُس ؿَََ وؾيَ جتوز ؾَادّتم ملعَحة رإحجة هصجاء إإلسالم 

إدذاٍر إًض َخ ثلي إزلٍن وإلٓجصي وظوتَ يف إإلهعاف ٔلهَ ظىل ظل ؿَََ سمل ؿاد ظحَا اكن 

 خيسمَ وؾصض ؿَََ إإلسالم فبٔسمل وؿاد ٔأاب ظاًة وؾصض ؿَََ إإلسالم فمل ٌسمل 

 ن كوهل رد ؿًل ساليمذيم مث ؿَمَ سُ ومن سمل ؿىل 

 ًـين ًو ٔأًلِت إًسالم مث إندضفت ٔأهَ ذيم فذلول هل رد ؿًل إًسالم

ٔلن إجن معص مص ؿىل رجي فسمل ؿَََ فلِي هل ٕإهَ اكفص فلال رد ؿًل ما سَمت ؿََم فصد  

 ضـَفؿَََ فلال ٔأنرث ظل ما ضل ووزلك مث ٕإًخفت ٕإىل ٔأحصاتَ فلال ٔأنرث ٌَجًزة 

 إشليم ًزم ردٍ فِلال وؿََنك حلسًر ٔأيب ترصة كال كال رسول ظل ظىل ظل ؿَََ سمل وٕإن سمل

 "ٕإان كادون فال ثحسٔأومه ابًسالم فٕان سَموإ ؿََنك فلًووإ وؿََنك"

  روإٍ أدٔمسوؾن ٔأوس كال ُنَيا ٔأو ٔأمصان ٔأن ال ىًزس ٔأُي إشلمة ؿىل وؿََنك  

ؾعس إشليم حلسًر ٔأيب موىس ٔأن إٍهيود  وٕإن مشت اكفص مسٌَل ٔأجاتَ هيسًم ظل ونشإ ٕإن

اكهوإ ًخـاظسون ؾيس إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل رجاء ٔأن ًلول هلم ٍصحنك ظل فاكن ًلول 

عَح ابًنك  روإٍ أدٔمس وأٔتو دإود وإًًسايئ وإًرتمشي وحصحَ  "هيسٍنك ظل ًو
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 .ٔلُنا صـار إملسَمني هط ؿَََوحىٍص معاحفخَ 

 فعي يف هلغ إشلمة 

 ومن ٔأىب من ٔأُي إشلمة تشل إجلًزة ٔأو ٔأىب إًعلار ٔأو ٔأىب إًزتإم ٔأحاكمٌا إهخلغ ؾِسٍ  

 ًلوهل ثـاىل } حىت ًـعوإ إجلًزة ؾن ًس ومه ظاقصون {

 هط ؿَََٔأو زىن مبسَمة ٔأو ٔأظاهبا تياكح إهخلغ ؾِسٍ 

إ ملا روي ؾن معص ٔأهَ رفؽ ٕإًََ رجي إس خىصإٍ ٔأمصٔأة مسَمة ؿىل إًزىن فلال ما ؿىل ُش 

 ظاحليامك فبٔمص تَ فعَة يف تُت إمللسس 

 ٔأو كعؽ إًعًصق إهخلغ ؾِسٍ ًـسم وفائَ مبلذىض إشلمة من ٔأمن جاهحَ 

  هط ؿَََٔأو ذهص ظل ثـاىل ٔأو رسوهل ثسوء ٔأو ذهص نخاتَ ٔأو دًيَ ثسوء إهخلغ ؾِسٍ 

ـخَ ًلذَخَ ًو مس  :"ملا روي ٔأهَ كِي إلجن معص ٕإن رإُحا ٌض مت إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل فلال

  "ٕإان مل هـط إٔلمان ؿىل ُشإ

 ؾن دًيَ إهخلغ ؾِسٍ ٔلهَ رضر ًـم إملسَمني ٔأص حَ ٔأو ثـسى ؿىل مسمل تلذي ٔأو فذيَ

 ما ًو كاثَِم ومثي ذضل ٕإن جتسس ٔأو أٓوى جاسوسا  

ٌَـسو ًَلِصومه فِشٍ دِاهة فِلذي من ًفـي  إملسَمني إجلاسوس ُو إخلائن إشلي ًـعي ٔأدشإر

، فسي س َفَ وكال حاظة جن ٔأيب تَخـة وإذضل، ٔلن معص جن إخلعاب ريض ظل ؾيَ ملا وجس

كس كال ظل إفـَوإ ما صئمت فلس قفصت ًنك،  دؾين ٔأكذهل ايرسول ظل فلال:" ًوال ٔأهَ صِس تسر"

 إحصنَ اي معص.

 ٕإن اكهوإ من إجلوإسُس. تسر ٔأما كريمه فِلذَون وهَ من ٔأُيمـىن ذضل ٔأن إشلي مٌـَ ه
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 وفسإء ٔلهَ اكفص ال ٔأمان هل كسران ؿَََ وخيري إإلمام فَِ اكٔلسري إحلصيب تني رق وكذي ومنٍّ 

 يف دإران تلري ؾلس وال ؾِس  

  إإلمام خمري تني ٔأن ًلذهل ردؿا ًلرٍي ٔأو ٌسرتكَ ٔأو ًبدٔشٍ

 كاهل يف إإلهعاف وماهل يفء يف إٔلحص 

 ًوجود إًيلغ مٌَ دوُنم فادذط حوكَ تَ هط ؿَََوال ًيلغ ؾِس وسائَ ؤأوالدٍ 

شإ حنك همم جسإ فدـغ إًياس ثبٔذشمه إذلَة  ال جيوز إًخـسي ؿىل ٔأوالدٍ، ُو

لًوون من ثـسى ؿىل وسائنك ثـسوإ كىل وسائَ    ًو

شٍ إًلوإؿس ال ٔأدري ٔأي رشع حيمَِا!  ُو

 ًييب ظىل ظل ؿَََ وسملفٕان ٔأسمل حصم كذهل ًوو اكن سة إًييب إ

ُشإ ؿىل إملشُة ًىن ص َخ إإلسالم إجن حميَة كال من سة إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل ًلذي 

 ًوو اتب ردؿا ملن ٌسة إًييب ظىل ظل ؿَََ وسملًوو ٔأسمل 

ًرشُا وتـس ذضل ًـخشر!  نس إلٓن ٔأي خشط ًٍصس ٔأن ٌض هتص فريمس ظورإ اكٍراكثرًية ًو

  .ًلذي ًوو اتب فض َخ إإلسالم رٔأى ٔأن

 ًوىن إًصإحج ٔأهَ ًو ٔأسمل واتب وحسًت ثوتخَ ًرتك
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 ًـموم حسًر إإلسالم جية ما كدهل وكِاسا ؿىل إحلصيب ٕإذإ س حَ ظىل ظل ؿَََ وسمل  

  كال يف إًفصوعمث اتب إبسالم كدَت ثوتخَ ٕإجٌلؿا 

 وذهص إجن أٔيب موىس أٔن ساب إًصسول ًلذي ًوو ٔأسمل إكذرص ؿَََ يف إملس خوؾة

و إًعحَح من إملشُة   وذهٍص إجن إًحيا يف إخلعال كال إًض َخ ثلي إزلٍن ُو

 وإًعحَح من إملشُة ٔأهَ ًو اتب ال ًلذي

 

 ىىذفي هبشإ إًلسر___________ __________

 

 ٔأكول كويل ُشإ ؤأس خلفص ظل يل ًونك

 

 

 

 

 

 


